
         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 23.870,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3 (три) понуде 

Понуђена цена  

 

Највиша: 26.990,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 23.870,00 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 26.990,00  динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 23.870,00 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 23.01.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

Основни подаци о добављачу:  “ФАРМАЛОГИСТ” д.о.о. 

                                                          Миријевски булевар бр. 3 

                                                          11 000 Београд 

                                                          МБ: 17408933 

                                                          ПИБ: 100270693 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 122.864,16 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 124.291,94 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 122.864,16 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 124.291,94 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 122.864,16 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 24.01.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

Основни подаци о добављачу:  „MEDICA LINEA PHARM“ d.o.o. 

                                                         Бродарска бр. 1 б 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 20778121 

                                                         ПИБ: 107304324 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

 

  



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

Број 

партије 

Назив 

партије 
ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Произвођач 
Фармацеутск

и облик 

Јачина 

лека/концентр

ација лека 

Јединица 

мере 
Количина 

32 
enoksaparin 

2000 i.j. 
0062205 CLEXANE 

Sanofi Winthrop 

Industrie, Sanofi 

Winthrop Industrie-
Le trait,Chinoin 

Pharmaceutical and 

Chemical Works 
CO.LTD 

rastvor za 

injekciju 

2000 i.j./ 

0,2 ml 

injekcioni 

špric 
100 

33 
enoksaparin 

4000 i.j. 
0062206 CLEXANE 

Sanofi Winthrop 

Industrie, Sanofi 
Winthrop Industrie-

Le trait,Chinoin 

Pharmaceutical and 
Chemical Works 

CO.LTD 

rastvor za 
injekciju 

4000 i.j./ 
0,4 ml 

injekcioni 
špric 

600 

34 
enoksaparin 

6000 i.j. 
0062207 CLEXANE 

Sanofi Winthrop 

Industrie, Sanofi 
Winthrop Industrie-

Le trait,Chinoin 

Pharmaceutical and 
Chemical Works 

CO.LTD 

rastvor za 
injekciju 

6000 i.j./0,6 ml 
injekcioni 

špric 
300 

36 
nadroparin 
kalcijum 

2850 i.j. 

0062300 FRAXIPARINE  
Aspen Notre Dame 

de Bondeville 

rastvor za 

injekciju 
2850 i.j./0,3 ml 

injekcioni 

špric 
1.000 

86 

natrijum 

hlorid, 
kalijum 

hlorid, 

kalcijum 
hlorid 

(Ringerov 

rastvor), 
kesa 500 ml 

0175331 
RINGEROV 

RASTVOR 

Bieffe Medital S.A.; 

Baxter Healthcare 
Limited; Baxter S.A. 

rastvor za 

infuziju 

500 ml (8,6 g/l + 

0,3 g/l + 0,33 
g/l) 

kesa 100 

 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

 
Уговорена вредност:  

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а  

32 enoksaparin 2000 i.j. 0062205 CLEXANE 20.420,00 

33 enoksaparin 4000 i.j. 0062206 CLEXANE 224.484,00 

34 enoksaparin 6000 i.j. 0062207 CLEXANE 147.693,00 



36 nadroparin kalcijum 2850 i.j. 0062300 FRAXIPARINE  175.380,00 

86 

natrijum hlorid, kalijum hlorid, 

kalcijum hlorid (Ringerov 

rastvor), kesa 500 ml 

0175331 RINGEROV RASTVOR 7.736,00 

УКУПНО 575.713,00 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

        

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Најнижа 

понуђена 

цена  

Највиша 

понуђена 

цена 

32 enoksaparin 2000 i.j. 0062205 CLEXANE 20.420,00 20.606,00 

33 enoksaparin 4000 i.j. 0062206 CLEXANE 224.484,00 227.184,00 

34 enoksaparin 6000 i.j. 0062207 CLEXANE 147.693,00 149.469,00 

36 nadroparin kalcijum 2850 i.j. 0062300 FRAXIPARINE  175.380,00 175.660,00 

86 
natrijum hlorid, kalijum hlorid, 

kalcijum hlorid (Ringerov 

rastvor), kesa 500 ml 

0175331 RINGEROV RASTVOR 7.736,00 7.736,00 

                     

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Најнижа 

понуђена 

цена  

Највиша 

понуђена 

цена 

32 enoksaparin 2000 i.j. 0062205 CLEXANE 20.420,00 20.606,00 

33 enoksaparin 4000 i.j. 0062206 CLEXANE 224.484,00 227.040,00 

34 enoksaparin 6000 i.j. 0062207 CLEXANE 147.693,00 149.469,00 

36 nadroparin kalcijum 2850 i.j. 0062300 FRAXIPARINE  175.380,00 175.660,00 

86 

natrijum hlorid, kalijum hlorid, 

kalcijum hlorid (Ringerov 

rastvor), kesa 500 ml 

0175331 RINGEROV RASTVOR 7.736,00 7.736,00 

 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 28.01.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

Основни подаци о добављачу:  „PHOENIX PHARMA“ d.o.o. 

                                                         Боре Станковића бр. 2 

                                                         11 030 Београд 

                                                         МБ: 07517807 

                                                         ПИБ: 100000266 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 198.320,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 199.620,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 198.320,00 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 199.620,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа:  198.320,00 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 28.01.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

Основни подаци о добављачу:  „ВЕГА“ д.о.о. 

                                                         Вука Караџића бр. 41 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 07666063 

                                                         ПИБ: 101492908 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Произвођач 
Фармацеутск

и облик 

Јачина/конц

ентрација 

лека 

Јединиц

а мере 

Колич

ина 

4 
esomeprazol 40 

mg 

0122813/ 

0122814 

NEXIUM/ 

PEPTIX 

AstraZeneca AB/ 

Hemofarm A.D 

prašak za 

rastvor za 

injekciju/infuzij
u 

40 mg 
bočica 

staklena 
500 

6 
hioscin-

butilbromid 20 mg 
0123140 BUSCOPAN 

Boehringer 

Ingelheim Espana 
S.A. 

rastvor za 

injekciju 
20 mg/1 ml ampula 1.302 

7 
metoklopramid 10 

mg 
0124302 KLOMETOL   Galenika a.d. 

rastvor za 

injekciju 
10 mg/2 ml ampula 1.500 

19 

vitamini B-

kompleksa 

(tiamin, 

riboflavin, 

piridoksin, 
nikotinamid, 

kalcijum-

pantotenat, 
cijanokobala-min) 

0052184 BEVIPLEX Galenika a.d. 

liofilizat za 

rastvor za 
injekciju  

40 mg + 4 mg 
+ 8 mg + 100 

mg + 10 mg + 

0,004 mg 

bočica 

staklena 
300 

20 
askorbinska 

kiselina 500 mg 
0051845 VITAMIN C 

Galenika a.d. 

Beograd 

rastvor za 

injekciju 
500 mg/5 ml ampula 300 

92 manitol 10% 400431 
MANITOL HF 

10% 
Hemomont d.o.o.  

rastvor za 
infuziju 

500 ml 10% 
boca 

staklena 
100 

93 manitol 20% 400430 
MANITOL HF 

20% 
Hemomont d.o.o.  

rastvor za 

infuziju 
250 ml 20% 

boca 

staklena 
100 

150 metoprolol 5 mg 0107497 PRESOLOL   Hemofarm a.d. 
rastvor za 

injekciju 
5 mg/5 ml ampula 300 

152 verapamil 5 mg 0402721 
VERAPAMIL 

ALKALOID 
Alkaloid a.d. 

rastvor za 

injekciju/infuzij

u 

5 mg/2 ml ampula 100 

155 

povidon 10%, 

rastvor za kožu 
500 ml 

4156150 
POVIDON 

JOD HF 
Hemofarm a.d. rastvor za kožu 

500 ml 

-10% 
boca 100 

270 
tetanus 

imunoglobulin, 

humani 250 i.j. 

0013168 TETAGAM P 
CSL Behring 

GmbH 

rastvor za 

injekciju 
250 i.j./ml 

injekcion

i špric 
300 

289 
meloksikam amp 

15 mg 
0161022 MOVALIS 

Boehringer 

Ingelheim Espana 

S.A. 

rastvor za 
injekciju 

15 mg/1,5 ml ampula 3.500 

332 
metamizol 

natrijum 2,5 g 
0086418/ 
0086431 

ANALGIN/ 
NOVALGETO

L 

Alkaloid a.d./ 
Galenika a.d. 

rastvor za 
injekciju 

2,5 g/5 ml ampula 1.000 

369 
voda za injekcije 5 

ml 
0176042 

VODA ZA 
INJEKCIJE  

Galenika a.d. 

rastvarač za 

parenteralnu 

upotrebu 

5 ml ampula 1.000 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 



Уговорена вредност:  

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Јединица 

мере 

Уговорена 

вредност без ПДВ-а 

4 esomeprazol 40 mg 
0122813/ 

0122814 
NEXIUM/ PEPTIX 

bočica 

staklena 
108.350,00 

6 hioscin-butilbromid 20 mg 0123140 BUSCOPAN ampula 43.434,72 

7 metoklopramid 10 mg 0124302 KLOMETOL   ampula 30.765,00 

19 

vitamini B-kompleksa 

(tiamin, riboflavin, 
piridoksin, nikotinamid, 

kalcijum-pantotenat, 

cijanokobala-min) 

0052184 BEVIPLEX 
bočica 

staklena 
35.673,00 

20 
askorbinska kiselina 500 

mg 
0051845 VITAMIN C ampula 10.254,00 

92 manitol 10% 400431 MANITOL HF 10% boca staklena 34.391,00 

93 manitol 20% 400430 MANITOL HF 20% boca staklena 31.844,00 

150 metoprolol 5 mg 0107497 PRESOLOL   ampula 20.922,00 

152 verapamil 5 mg 0402721 
VERAPAMIL 
ALKALOID 

ampula 3.029,00 

155 
povidon 10%, rastvor za 

kožu 500 ml 
4156150 POVIDON JOD HF boca 34.068,00 

270 
tetanus imunoglobulin, 

humani 250 i.j. 
0013168 TETAGAM P 

injekcioni 

špric 
299.253,00 

289 meloksikam amp 15 mg 0161022 MOVALIS ampula 159.985,00 

332 metamizol natrijum 2,5 g 
0086418/ 

0086431 

ANALGIN/ 

NOVALGETOL 
ampula 23.870,00 

369 voda za injekcije 5 ml 0176042 
VODA ZA 

INJEKCIJE  
ampula 13.890,00 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3 (три) понуде 

Понуђена цена  

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Јединица 

мере 

Понуђена цена 

најнижа 

Понуђена 

цена највиша 

4 esomeprazol 40 mg 
0122813/ 

0122814 

NEXIUM/ 

PEPTIX 

bočica 

staklena 
108.350,00 199.120,00 

6 
hioscin-butilbromid 20 

mg 
0123140 BUSCOPAN ampula 43.434,72 43.538,88 

7 metoklopramid 10 mg 0124302 KLOMETOL   ampula 30.765,00 30.870,00 

19 

vitamini B-kompleksa 

(tiamin, riboflavin, 
piridoksin, 

nikotinamid, kalcijum-

pantotenat, 
cijanokobala-min) 

0052184 BEVIPLEX 
bočica 

staklena 
35.673,00 35.799,00 

20 
askorbinska kiselina 

500 mg 
0051845 VITAMIN C ampula 10.254,00 11.202,00 

92 manitol 10% 400431 
MANITOL HF 

10% 
boca 

staklena 
34.391,00 34.890,00 

93 manitol 20% 400430 
MANITOL HF 

20% 

boca 

staklena 
31.844,00 32.305,00 

150 metoprolol 5 mg 0107497 PRESOLOL   ampula 20.922,00 23.193,00 

152 verapamil 5 mg 0402721 
VERAPAMIL 

ALKALOID 
ampula 3.029,00 3.366,00 

155 
povidon 10%, rastvor 

za kožu 500 ml 
4156150 

POVIDON JOD 
HF 

boca 34.068,00 38.541,00 



270 
tetanus imunoglobulin, 

humani 250 i.j. 
0013168 TETAGAM P 

injekcioni 

špric 
299.253,00 301.269,00 

289 
meloksikam amp 15 

mg 
0161022 MOVALIS ampula 159.985,00 166.915,00 

332 
metamizol natrijum 

2,5 g 

0086418/ 

0086431 

ANALGIN/ 

NOVALGETOL 
ampula 23.870,00 26.990,00 

369 voda za injekcije 5 ml 0176042 
VODA ZA 

INJEKCIJE  
ampula 13.890,00 13.990,00 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Јединица 

мере 

Понуђена 

цена 

најнижа 

Понуђена 

цена највиша 

4 esomeprazol 40 mg 
0122813/ 

0122814 
NEXIUM/ PEPTIX 

bočica 

staklena 
108.350,00 199.120,00 

6 hioscin-butilbromid 20 mg 0123140 BUSCOPAN ampula 43.434,72 43.538,88 

7 metoklopramid 10 mg 0124302 KLOMETOL   ampula 30.765,00 30.870,00 

19 

vitamini B-kompleksa 

(tiamin, riboflavin, 
piridoksin, nikotinamid, 

kalcijum-pantotenat, 

cijanokobala-min) 

0052184 BEVIPLEX 
bočica 

staklena 
35.673,00 35.799,00 

20 
askorbinska kiselina 500 

mg 
0051845 VITAMIN C ampula 10.254,00 11.202,00 

92 manitol 10% 400431 
MANITOL HF 

10% 
boca staklena 34.391,00 34.890,00 

93 manitol 20% 400430 
MANITOL HF 

20% 
boca staklena 31.844,00 32.305,00 

150 metoprolol 5 mg 0107497 PRESOLOL   ampula 20.922,00 23.193,00 

152 verapamil 5 mg 0402721 
VERAPAMIL 

ALKALOID 
ampula 3.029,00 3.366,00 

155 
povidon 10%, rastvor za 

kožu 500 ml 
4156150 

POVIDON JOD 
HF 

boca 34.068,00 38.541,00 

270 
tetanus imunoglobulin, 

humani 250 i.j. 
0013168 TETAGAM P 

injekcioni 

špric 
299.253,00 301.269,00 

289 meloksikam amp 15 mg 0161022 MOVALIS ampula 159.985,00 166.915,00 

332 metamizol natrijum 2,5 g 
0086418/ 

0086431 

ANALGIN/ 

NOVALGETOL 
ampula 23.870,00 26.990,00 

369 voda za injekcije 5 ml 0176042 
VODA ZA 

INJEKCIJE  
ampula 13.890,00 13.990,00 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 10.02.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  “ФАРМАЛОГИСТ” д.о.о. 

                                                          Миријевски булевар бр. 3 

                                                          11 000 Београд 

                                                          МБ: 17408933 

                                                          ПИБ: 100270693 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 1.216.355,18 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 1.118.627,46 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 1.216.355,18 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 1.118.627,46 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 1.216.355,18 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 11.02.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

Основни подаци о добављачу:  „MEDICA LINEA PHARM“ d.o.o. 

                                                         Бродарска бр. 1 б 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 20778121 

                                                         ПИБ: 107304324 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

                             

  



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 2.292,50 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 4 (четири) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 2.307,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 2.292,50 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 2.307,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа:  2.292,50 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 11.02.2020. године 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

Основни подаци о добављачу:  „ADOC“ d.o.o. 

                                                         Милорада Јовановића бр. 11 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 07530196 

                                                         ПИБ: 100042265 



уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

 

 

 

  



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

Број 

парт

ије 

Назив 

партије 
ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Произвођач 
Фармацеутс

ки облик 

Јачина 

лека/конце

нтрација 

лека 

Једин

ица 

мере 

Колич

ина 

21 

piridoksin 

(vitamin B6) 
50 mg 

005135

1 
BEDOXIN  

GALENIKA AD 

BEOGRAD 

rastvor za 

injekciju 
50 mg/2 ml ampula 600 

32 
enoksaparin 

2000 i.j. 
006220

5 
CLEXANE 

Sanofi Winthrop Industrie, 
Sanofi Winthrop Industrie-

Le trait,Chinoin 

Pharmaceutical and 
Chemical Works CO.LTD 

rastvor za 
injekciju 

2000 i.j./ 
0,2 ml 

injekci

oni 

špric 

500 

33 
enoksaparin 

4000 i.j. 
006220

6 
CLEXANE 

Sanofi Winthrop Industrie, 
Sanofi Winthrop Industrie-

Le trait,Chinoin 

Pharmaceutical and 

Chemical Works CO.LTD 

rastvor za 
injekciju 

4000 i.j./ 
0,4 ml 

injekci

oni 

špric 

2.000 

34 
enoksaparin 

6000 i.j. 
006220

7 
CLEXANE 

Sanofi Winthrop Industrie, 
Sanofi Winthrop Industrie-

Le trait,Chinoin 

Pharmaceutical and 
Chemical Works CO.LTD 

rastvor za 
injekciju 

6000 i.j./0,6 
ml 

injekci

oni 

špric 

500 

36 

nadroparin 

kalcijum 2850 
i.j. 

006230

0 

FRAXIPARIN

E  

Aspen Notre Dame de 

Bondeville 

rastvor za 

injekciju 

2850 i.j./0,3 

ml 

injekci

oni 
špric 

6.000 

38 

nadroparin 

kalcijum 5700 

i.j. 

006230
2 

FRAXIPARIN
E  

Aspen Notre Dame de 
Bondeville 

rastvor za 
injekciju 

5700 i.j./0,6 
ml 

injekci

oni 

špric 

3.500 

54 

hidroksokobal

amin 2500 

mcg 

005156
0 

OHB 12  Galenika a.d. 
rastvor za 
injekciju 

2500 mcg/2 
ml 

ampula 1.200 

74 

glukoza 5%, 

boca plastična 
500 ml 

173220

/01733
05 

GLUCOSI 
INFUNDIBILE  

5%/GLUKOZA 

5% B.BRAUN 

Hemofarm 

a.d.Vrsac/B.Braun 

Melsungen AG; B.Braun 
Medical SA; S.C.B.Braun 

Pharmaceuticals S.A. 

rastvor za 

infuziju 
500 ml (5%) boca  400 

87 

natrijum 

hlorid, 

kalijum 
hlorid, 

kalcijum 

hlorid 
(Ringerov 

rastvor), boca 

plastična 500 
ml 

017526
0/0175

315 

NATRII 
CHLORIDI 

INFUNDIBILE 

COMP. 
(Ringerov 

rastv) 

/RINGEROV 
RASTVOR 

B.BRAUN 

Hemofarm 

a.d.Vrsac/B.Braun 
Melsungen AG; 

S.C.B.Braun 

Pharmaceuticals S.A. 

rastvor za 

infuziju 
    1.000 



90 

natrijum 

hlorid, 

kalijum 
hlorid, 

kalcijum 

hlorid, 
natrijum laktat 

(Hartmanov 

rastvor), boca 
plastična 500 

ml 

017518

5/0175
320 

HARTMANOV 

RASTVOR 

/HARTMANO
V RASTVOR 

B.BRAUN 

Hemofarm a.d.Vrsac/ 

B.Braun Melsungen AG; 

B.Braun Medical SA;S.C. 
B.Braun Pharmaceuticals  

S.A. 

rastvor za 

infuziju 

500 ml (6,02 

g/l + 0,373 

g/l + 0,294 
g/l + 3,25 

g/l) / (6 g/l + 

0,4 g/l + 
0,27g/l + 

6,24 g/l) 

boca 100 

129 

natrijum 
hlorid 0,9% 

(fiziološki 

rastvor), kesa 
100 ml 

017035
0 

NATRII 

CHLORIDI 
INFUNDIBILE 

0,9% 

Bieffe Medital S.A.; Bieffe 
Medital SPA; Baxter 

Healthcare Limited; Baxter 

S.A.; Baxter Healthcare 
S.A. 

rastvor za 
infuziju 

100 ml (9 
g/l) 

kesa 1.000 

132 

natrijum 

hlorid 0,9% 

(fiziološki 

rastvor), kesa 
250 ml 

017535
1 

NATRII 

CHLORIDI 
INFUNDIBILE 

0,9% 

Bieffe Medital S.A.; Bieffe 

Medital SPA; Baxter 

Healthcare Limited; Baxter 

S.A.; Baxter Healthcare 
S.A. 

rastvor za 
infuziju 

250 ml (9 
g/l) 

kesa 1.000 

135 

natrijum 

hlorid 0,9% 

(fiziološki 
rastvor), boca 

plastična 500 

ml 

175240

/01753

10 

NATRII 

CHLORIDI 

INFUNDIBILE 
/NATRIJUM  

HLORID 0.9% 

B.BRAUN 

Hemofarm a.d.Vrsac/ 
B.Braun Melsungen AG; 

B.Braun Medical SA; 

S.C.B.Braun 
Pharmaceuticals S.A. 

rastvor za 
infuziju 

500 ml (9g/l) boca 2.000 

166 
hidroksiproge

steron 250 mg 

004846

8 

PROGESTERO

N DEPO 
Galenika a.d.Beograd 

rastvor za 

injekciju 
250 mg/ml ampula 100 

194 
betametazon 7 

mg 

004728

6 
DIPROPHOS Schering-Plough Labo NV 

suspenzija za 

injekciju 
7 mg/ml ampula 120 

218 
ceftriakson 1 

g 

032175

8/ 

032132

9/ 
032186

3/ 

032199
7/ 

032198

9 

AZARAN 

/LONGACEPH 
/LENDACIN/C

EFTRIAXON-

MIP/Ceftriakso
n Pharmanova 

Hemofarm 

a.d.Vrsac/Galenika 

a.d.Beograd/Sandoz GmbH 
organisationseinheit 

techops/Chephasaar Chem. 

-Pharm.FABRIK 
GMBH/SIC 

BORSHCHAHIVSKIY 

CHEMICAL-
PHARMACEUTICAL 

PLANT PJSC 

prašak i 
rastvarač za 

rastvor za 

injekciju/praš
ak za rastvor 

za injekciju/ 

infuziju 

1 g 

bočica 
staklen

a/ 

bočica 

300 

285 
ketorolak amp 

30 mg 

016252

2/0162
162 

ZODOL/ 

KETOROLAC 
PEYTON 

Hemofarm a.d.Vrsac u 

saradnji sa ATHANS 

PHARMA UK LIMITED, 
Velika Britanija/UAB 

NORAMEDA  

rastvor za 

injekciju 
30 mg/ml ampula 4.000 

293 
ketoprofen 

amp 100 mg 
162088 KETONAL 

Lek farmacevtska družba 

d.d. 

rastvor za 

injekciju 
100 mg/2 ml ampula 4.000 

352 
diazepam 10 

mg 
007112

3 
BENSEDIN Galenika a.d.Beograd 

rastvor za 

injekciju/ 

infuziju 

10 mg/2 ml ampula 2.500 

 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

 
Уговорена вредност:  

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ Заштићени назив понуђеног добра 

Укупна 

вредност без 

ПДВ-а  

21 
piridoksin (vitamin B6) 50 

mg 
0051351 BEDOXIN  12.210,00 



32 enoksaparin 2000 i.j. 0062205 CLEXANE 102.100,00 

33 enoksaparin 4000 i.j. 0062206 CLEXANE 748.280,00 

34 enoksaparin 6000 i.j. 0062207 CLEXANE 246.155,00 

36 
nadroparin kalcijum 2850 

i.j. 
0062300 FRAXIPARINE  1.052.280,00 

38 
nadroparin kalcijum 5700 

i.j. 
0062302 FRAXIPARINE  987.525,00 

54 
hidroksokobalamin 2500 

mcg 
0051560 OHB 12  90.384,00 

74 
glukoza 5%, boca plastična 

500 ml 
173220/0173305 

GLUCOSI INFUNDIBILE  

5%/GLUKOZA 5% B.BRAUN 
26.040,00 

87 

natrijum hlorid, kalijum 

hlorid, kalcijum hlorid 

(Ringerov rastvor), boca 

plastična 500 ml 

0175260/0175315 

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 

COMP. (Ringerov rastv) /RINGEROV 
RASTVOR B.BRAUN 

76.560,00 

90 

natrijum hlorid, kalijum 

hlorid, kalcijum hlorid, 
natrijum laktat (Hartmanov 

rastvor), boca plastična 500 

ml 

0175185/0175320 
HARTMANOV RASTVOR 
/HARTMANOV RASTVOR 

B.BRAUN 

7.558,00 

129 

natrijum hlorid 0,9% 

(fiziološki rastvor), kesa 
100 ml 

0170350 
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 

0,9% 
54.000,00 

132 

natrijum hlorid 0,9% 

(fiziološki rastvor), kesa 
250 ml 

0175351 
NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 

0,9% 
52.400,00 

135 

natrijum hlorid 0,9% 

(fiziološki rastvor), boca 

plastična 500 ml 

175240/0175310 

NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 

/NATRIJUM  HLORID 0.9% 

B.BRAUN 

139.380,00 

166 
hidroksiprogesteron 250 

mg 
0048468 PROGESTERON DEPO 19.286,00 

194 betametazon 7 mg 0047286 DIPROPHOS 34.999,20 

218 ceftriakson 1 g 

0321758/ 
0321329/ 

0321863/ 

0321997/ 
0321989 

AZARAN /LONGACEPH 

/LENDACIN/CEFTRIAXON-

MIP/Ceftriakson Pharmanova 

17.751,00 

285 ketorolak amp 30 mg 0162522/0162162 
ZODOL/ 

KETOROLAC PEYTON 
210.280,00 

293 ketoprofen amp 100 mg 162088 KETONAL 144.680,00 

352 diazepam 10 mg 0071123 BENSEDIN 64.775,00 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

        



Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив понуђеног 

добра 

Најнижа 

понуђена 

цена  

Највиша 

понуђена 

цена 

21 
piridoksin (vitamin 

B6) 50 mg 
0051351 BEDOXIN  12.210,00 12.264,00 

32 enoksaparin 2000 i.j. 0062205 CLEXANE 102.100,00 103.030,00 

33 enoksaparin 4000 i.j. 0062206 CLEXANE 748.280,00 757.280,00 

34 enoksaparin 6000 i.j. 0062207 CLEXANE 246.155,00 249.115,00 

36 
nadroparin kalcijum 

2850 i.j. 
0062300 FRAXIPARINE  1.052.280,00 1.053.960,00 

38 
nadroparin kalcijum 

5700 i.j. 
0062302 FRAXIPARINE  987.525,00 989.135,00 

54 
hidroksokobalamin 

2500 mcg 
0051560 OHB 12  90.384,00 91.008,00 

74 
glukoza 5%, boca 
plastična 500 ml 

173220/0173305 
GLUCOSI INFUNDIBILE  

5%/GLUKOZA 5% B.BRAUN 
26.040,00 26.520,00 

87 

natrijum hlorid, 
kalijum hlorid, 

kalcijum hlorid 

(Ringerov rastvor), 
boca plastična 500 ml 

0175260/0175315 

NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE COMP. 
(Ringerov rastv) /RINGEROV 

RASTVOR B.BRAUN 

76.560,00 77.960,00 

90 

natrijum hlorid, 

kalijum hlorid, 
kalcijum hlorid, 

natrijum laktat 

(Hartmanov rastvor), 
boca plastična 500 ml 

0175185/0175320 

HARTMANOV RASTVOR 

/HARTMANOV RASTVOR 
B.BRAUN 

7.558,00 7.696,00 

129 

natrijum hlorid 0,9% 

(fiziološki rastvor), 
kesa 100 ml 

0170350 
NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE 0,9% 
54.000,00 54.000,00 

132 

natrijum hlorid 0,9% 

(fiziološki rastvor), 
kesa 250 ml 

0175351 
NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE 0,9% 
52.400,00 52.400,00 

135 
natrijum hlorid 0,9% 
(fiziološki rastvor), 

boca plastična 500 ml 

175240/0175310 
NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE /NATRIJUM  

HLORID 0.9% B.BRAUN 

139.380,00 142.180,00 

166 
hidroksiprogesteron 

250 mg 
0048468 PROGESTERON DEPO 19.286,00 19.371,00 

194 betametazon 7 mg 0047286 DIPROPHOS 34.999,20 34.999,20 

218 ceftriakson 1 g 

0321758/ 

0321329/ 

0321863/ 
0321997/ 

0321989 

AZARAN /LONGACEPH 

/LENDACIN/CEFTRIAXON-
MIP/Ceftriakson Pharmanova 

17.751,00 34.815,00 

285 ketorolak amp 30 mg 0162522/0162162 
ZODOL/ 

KETOROLAC PEYTON 
210.280,00 214.120,00 

293 
ketoprofen amp 100 

mg 
162088 KETONAL 144.680,00 145.280,00 

352 diazepam 10 mg 0071123 BENSEDIN 64.775,00 70.700,00 

                     

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив понуђеног 

добра 

Најнижа 

понуђена 

цена  

Највиша 

понуђена 

цена 



21 
piridoksin (vitamin 

B6) 50 mg 
0051351 BEDOXIN  12.210,00 12.264,00 

32 enoksaparin 2000 i.j. 0062205 CLEXANE 102.100,00 103.030,00 

33 enoksaparin 4000 i.j. 0062206 CLEXANE 748.280,00 757.280,00 

34 enoksaparin 6000 i.j. 0062207 CLEXANE 246.155,00 249.115,00 

36 
nadroparin kalcijum 

2850 i.j. 
0062300 FRAXIPARINE  1.052.280,00 1.053.960,00 

38 
nadroparin kalcijum 

5700 i.j. 
0062302 FRAXIPARINE  987.525,00 989.135,00 

54 
hidroksokobalamin 

2500 mcg 
0051560 OHB 12  90.384,00 91.008,00 

74 
glukoza 5%, boca 

plastična 500 ml 
173220/0173305 

GLUCOSI INFUNDIBILE  

5%/GLUKOZA 5% B.BRAUN 
26.040,00 26.520,00 

87 

natrijum hlorid, 

kalijum hlorid, 

kalcijum hlorid 
(Ringerov rastvor), 

boca plastična 500 ml 

0175260/0175315 

NATRII CHLORIDI 
INFUNDIBILE COMP. 

(Ringerov rastv) /RINGEROV 

RASTVOR B.BRAUN 

76.560,00 77.960,00 

90 

natrijum hlorid, 
kalijum hlorid, 

kalcijum hlorid, 

natrijum laktat 
(Hartmanov rastvor), 

boca plastična 500 ml 

0175185/0175320 
HARTMANOV RASTVOR 
/HARTMANOV RASTVOR 

B.BRAUN 

7.558,00 7.696,00 

129 
natrijum hlorid 0,9% 
(fiziološki rastvor), 

kesa 100 ml 

0170350 
NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE 0,9% 
54.000,00 54.000,00 

132 
natrijum hlorid 0,9% 
(fiziološki rastvor), 

kesa 250 ml 

0175351 
NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE 0,9% 
52.400,00 52.400,00 

135 

natrijum hlorid 0,9% 

(fiziološki rastvor), 

boca plastična 500 ml 

175240/0175310 

NATRII CHLORIDI 

INFUNDIBILE /NATRIJUM  

HLORID 0.9% B.BRAUN 

139.380,00 142.180,00 

166 
hidroksiprogesteron 

250 mg 
0048468 PROGESTERON DEPO 19.286,00 19.371,00 

194 betametazon 7 mg 0047286 DIPROPHOS 34.999,20 34.999,20 

218 ceftriakson 1 g 

0321758/ 

0321329/ 
0321863/ 

0321997/ 

0321989 

AZARAN /LONGACEPH 
/LENDACIN/CEFTRIAXON-

MIP/Ceftriakson Pharmanova 

17.751,00 34.815,00 

285 ketorolak amp 30 mg 0162522/0162162 
ZODOL/ 

KETOROLAC PEYTON 
210.280,00 214.120,00 

293 
ketoprofen amp 100 

mg 
162088 KETONAL 144.680,00 145.280,00 

352 diazepam 10 mg 0071123 BENSEDIN 64.775,00 70.700,00 

 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 13.02.2020. године 

 



 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

  

Основни подаци о добављачу:  „PHOENIX PHARMA“ d.o.o. 

                                                         Боре Станковића бр. 2 

                                                         11 030 Београд 

                                                         МБ: 07517807 

                                                         ПИБ: 100000266 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 71.280,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3 (три) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 71.800,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 71.280,00 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 71.800,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 71.280,00 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 13.02.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

Основни подаци о добављачу:  „PHOENIX PHARMA“ d.o.o. 

                                                         Боре Станковића бр. 2 

                                                         11 030 Београд 

                                                         МБ: 07517807 

                                                         ПИБ: 100000266 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

 

 

 

  



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 7.003,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 2 (две) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 11.520,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 7.003,00 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 11.520,00 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 7.003,00 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 14.02.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

Основни подаци о добављачу:  „SLAVIAMED“ d.o.o. 

                                                         Булевар ослобођења бр. 97 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 06906869 

                                                         ПИБ: 100164522 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

Број 

парти

је 

Назив 

партије 
ЈКЛ 

Заштићени 

назив 

понуђеног 

добра 

Произвођач 
Фармацеут

ски облик 

Јачина 

лека/к

онцент

рација 

лека 

Јединица 

мере 
Количина 

29 

dalteparin-

natrijum 2500 

i.j. 

0062210 FRAGMIN 

Pfizer 

Manufacturing 

Belgium NV 

rastvor za 
injekciju 

2500 

i.j./0.2 

ml 

injekcioni 
špric 

500 

30 

dalteparin-

natrijum 5000 

i.j. 

0062211 FRAGMIN 

Pfizer 

Manufacturing 

Belgium NV 

rastvor za 
injekciju 

5000 

i.j./0.2 

ml 

injekcioni 
špric 

100 

37 

nadroparin 

kalcijum 3800 

i.j. 

0062400 
FRAXIPARIN

E  
Aspen Notre Dame 

de Bondeville 
rastvor za 
injekciju 

3800 

i.j./0,4 

ml 

injekcioni 
špric 

1.000 

148 
furosemid 20 

mg 

0400411

,  

0400142

,  

0400413 

FUROSEMID 
SOPHARMA , 

LASIX , 

EDEMID 

Sopharma AD , 
Sanofi-Aventis 

Deutschland 

GmbH; 

Delpharm Dijon , 

Salutas Pharma 

GmbH 

rastvor za 

injekciju 

20 mg/2 

ml 
ampula 800 

165 

testosteron 

enantat 250 

mg 

0048619 
TESTOSTERO

N  DEPO 
Galenika a.d. 

rastvor za 
injekciju 

 250 
mg/ml 

ampula 100 

195 
deksametazon 

4 mg 
0047140 DEXASON Galenika a.d. 

rastvor za 
injekciju 

4 mg/ml ampula 6.000 

197 
metilprednizo

lon 40 mg 
47218 LEMOD SOLU Hemofarm a.d. 

prašak i 

rastvarač za 

rastvor za 
injekciju/inf

uziju 

 40 mg liobočica 6.300 

206 

benzilpenicili
n, prokain-

benzilpenicili

n, 600.000 
i.j.+ 200.000 

i.j. 

0020056 PANCILLIN  Hemofarm a.d. 
prašak za 
suspenziju 

za injekciju 

800.000 
i.j. 

(600.00

0 i.j.+ 
200.000 

i.j.) 

bočica 1.000 

231 
gentamicin 80 

mg 

0024552

, 
0024580 

GENTAMICIN 
, 

GENTAMICIN 

HF 

Galenika a.d. , 

Hemofarm AD 
Vršac 

rastvor za 
injekciju i/ili 

rastvor za 

infuziju 

80 mg/2 

ml 
ampula 400 

232 
gentamicin 

120 mg 

0024553

, 
0024582 

GENTAMICIN 
, 

GENTAMICIN 

HF 

Galenika a.d. , 

Hemofarm AD 
Vršac 

rastvor za 
injekciju i/ili 

rastvor za 

infuziju 

120 mg ampula 400 

279 
diklofenak 
amp 75 mg 

0162440

, 

0162192 

DIKLOFEN , 

DIKLOFENAK 

HF 

Galenika a.d. , 

Hemofarm AD 

Vršac 

rastvor za 
injekciju 

 75 
mg/3 ml 

ampula 3.000 

337 
flufenazin 25 

mg 
0070261 

MODITEN 
Depo 

Krka d.d.  
rastvor za 
injekciju 

25 
mg/ml 

ampula 200 

360 
hloropiramin 

20 mg 
0058334 SYNOPEN 

Pliva Hrvatska 

d.o.o.; 
Merckle GMBH 

rastvor za 

injekciju 

20 mg/2 

ml 
ampula 1.000 

 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 



Уговорена вредност:  

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Уговорена вредност без 

ПДВ-а  

29 
dalteparin-natrijum 2500 

i.j. 
0062210 FRAGMIN 83.230,00 

30 
dalteparin-natrijum 5000 

i.j. 
0062211 FRAGMIN 30.545,00 

37 
nadroparin kalcijum 3800 

i.j. 
0062400 FRAXIPARINE  194.470,00 

148 furosemid 20 mg 

0400411,  

0400142,  
0400413 

FUROSEMID SOPHARMA , 

LASIX , EDEMID 
22.888,00 

165 testosteron enantat 250 mg 0048619 TESTOSTERON  DEPO 20.871,00 

195 deksametazon 4 mg 0047140 DEXASON 260.520,00 

197 metilprednizolon 40 mg 47218 LEMOD SOLU 624.708,00 

206 
benzilpenicilin, prokain-
benzilpenicilin, 600.000 

i.j.+ 200.000 i.j. 

0020056 PANCILLIN  49.870,00 

231 gentamicin 80 mg 
0024552, 
0024580 

GENTAMICIN , 
GENTAMICIN HF 

14.304,00 

232 gentamicin 120 mg 
0024553, 
0024582 

GENTAMICIN , 
GENTAMICIN HF 

21.596,00 

279 diklofenak amp 75 mg 
0162440, 

0162192 

DIKLOFEN , 

DIKLOFENAK HF 
60.210,00 

337 flufenazin 25 mg 0070261 MODITEN Depo 63.394,00 

360 hloropiramin 20 mg 0058334 SYNOPEN 82.490,00 

УКУПНО 1.529.096,00 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 3 (тири) понуде 

 

Понуђена цена  

                            

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Најнижа понуђена 

цена  

Највиша понуђена 

цена 

29 
dalteparin-natrijum 

2500 i.j. 
0062210 FRAGMIN 83.230,00 83.615,00 

30 
dalteparin-natrijum 

5000 i.j. 
0062211 FRAGMIN 30.545,00 30.686,00 

37 
nadroparin kalcijum 

3800 i.j. 
0062400 FRAXIPARINE  194.470,00 194.620,00 



148 furosemid 20 mg 
0400411,  
0400142,  

0400413 

FUROSEMID 
SOPHARMA , LASIX , 

EDEMID 

22.888,00 22.888,00 

165 
testosteron enantat 

250 mg 
0048619 TESTOSTERON  DEPO 20.871,00 21.159,00 

195 deksametazon 4 mg 0047140 DEXASON 260.520,00 261.780,00 

197 
metilprednizolon 40 

mg 
47218 LEMOD SOLU 624.708,00 628.803,00 

206 

benzilpenicilin, 

prokain-
benzilpenicilin, 

600.000 i.j.+ 200.000 

i.j. 

0020056 PANCILLIN  49.870,00 50.430,00 

231 gentamicin 80 mg 
0024552, 
0024580 

GENTAMICIN , 
GENTAMICIN HF 

14.304,00 14.700,00 

232 gentamicin 120 mg 
0024553, 

0024582 

GENTAMICIN , 

GENTAMICIN HF 
21.596,00 22.052,00 

279 diklofenak amp 75 mg 
0162440, 

0162192 

DIKLOFEN , 

DIKLOFENAK HF 
60.210,00 61.500,00 

337 flufenazin 25 mg 0070261 MODITEN Depo 63.394,00 63.806,00 

360 hloropiramin 20 mg 0058334 SYNOPEN 82.490,00 83.000,00 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

Број 

партије 
Назив партије ЈКЛ 

Заштићени назив 

понуђеног добра 

Најнижа понуђена 

цена  

Највиша понуђена 

цена 

29 
dalteparin-natrijum 

2500 i.j. 
0062210 FRAGMIN 83.230,00 83.615,00 

30 
dalteparin-natrijum 

5000 i.j. 
0062211 FRAGMIN 30.545,00 30.686,00 

37 
nadroparin kalcijum 

3800 i.j. 
0062400 FRAXIPARINE  194.470,00 194.620,00 

148 furosemid 20 mg 

0400411,  

0400142,  

0400413 

FUROSEMID 

SOPHARMA , LASIX , 

EDEMID 

22.888,00 22.888,00 

165 
testosteron enantat 

250 mg 
0048619 TESTOSTERON  DEPO 20.871,00 21.159,00 

195 deksametazon 4 mg 0047140 DEXASON 260.520,00 261.780,00 

197 
metilprednizolon 40 

mg 
47218 LEMOD SOLU 624.708,00 628.803,00 

206 

benzilpenicilin, 
prokain-

benzilpenicilin, 

600.000 i.j.+ 200.000 
i.j. 

0020056 PANCILLIN  49.870,00 50.430,00 

231 gentamicin 80 mg 
0024552, 

0024580 

GENTAMICIN , 

GENTAMICIN HF 
14.304,00 14.700,00 

232 gentamicin 120 mg 
0024553, 
0024582 

GENTAMICIN , 
GENTAMICIN HF 

21.596,00 22.052,00 



279 diklofenak amp 75 mg 
0162440, 

0162192 

DIKLOFEN , 

DIKLOFENAK HF 
60.210,00 61.500,00 

337 flufenazin 25 mg 0070261 MODITEN Depo 63.394,00 63.806,00 

360 hloropiramin 20 mg 0058334 SYNOPEN 82.490,00 83.000,00 

 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 14.02.2020. године 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

 

 

 

 

 

 

 

Основни подаци о добављачу:  „ВЕГА“ д.о.о. 

                                                         Вука Караџића бр. 41 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 07666063 

                                                         ПИБ: 101492908 



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 2.123,03 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 2.123,03 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 2.123,03 динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 2.123,03 динара без ПДВ-а 

 

Најнижа:  2.123,03 динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 18.02.2020. године 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

Основни подаци о добављачу:  Институт за вирусологију, вакцине и серуме „ТОРЛАК“ 

                                                         Војводе Степе бр. 458 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 17078712 

                                                         ПИБ: 101739057 



уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

  



ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Дом здравља Суботица 

Адреса наручиоца:  Петефи Шандора бр.7,Суботица 

 Интернет страница наручиоца:  www.domzdravlja.org.rs 

 Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: ДОБРА 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Лекови са Листе Б и Листе Д лекова за 2019. годину, 404-1-110/19-28 

ОРН: 33680000 фармацеутски производи 

Уговорена вредност: 2.430.915,90  динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: 1 (једна) понуда 

 

Понуђена цена  

                            

Највиша: 2.430.915,90  динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 2.430.915,90  динара без ПДВ-а 

 

Понуђена цена код прихватљивих понуда 

 

Највиша: 2.430.915,90  динара без ПДВ-а 

 

Најнижа: 2.430.915,90  динара без ПДВ-а 

 

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16.10.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 03.03.2020. године 

 

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорена цена мења се у случају да 

због измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, односно Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим издавања на рецепт дође до промене цене лека услед које цена из 

уговора постаје виша од цене из Правилника, односно Одлуке. У том случају, ценом из уговора 

сматраће се цена из Правилника, односно Одлуке, која се аутоматски примењује, даном 

ступања на снагу Правилника, односно Одлуке, без закључивања Анекса. Уколико се, током 

Основни подаци о добављачу:  „PHARMA SWISS“ d.o.o. 

                                                         Батајнички друм бр. 5А 

                                                         Београд 

                                                         МБ: 17338480 

                                                         ПИБ: 100057656 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од три месеца. 



трајања оквирног споразума на основу којег је закључен овај уговор, цена за лек који је предмет 

уговора увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену 

Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања, Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 

представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената. О наведеној промени 

цене, Фонд ће доставити обавештење Добављачу и Купцима, и спецификацију лекова са 

промењеним ценама ће објавити на својој интернет страници. Уколико током трајања уговора 

Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који је предмет овог уговора, ценом из 

овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему ће бити закључен Анекс 

уговора, а након закључења Анекса оквирног споразума. 

 


